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ظرفیااتقبااولیبیمااهاتکاااییبااااسااتدادهازاوراقحااوادثفاجعااهآمیاازدرصاانعت65بیمااهبااودهوابعاااد
فاجعهآمیزنیزدربردانادهابعااد
سیاستگذاریافزایشظرفیتقبولیبیمهاتکاییبااستدادهازاوراقحوادث 
بیمهایوبورسیاست.شرایطزمینهایشاملکالنوخردوشرایطمداخلهگرعبارتازبلندمدتوکوتااه
مدتمیباشند .
براسایایپمدل،راهبردهاعبارتازاقداماتسااختاریونهاادیباودهودرنهایات،پیامادهایحاصالاز
پدیدهسیاستگذاریافزایشظرفیتقبولیبیمهاتکاییبااستدادهازاوراقحاوادثفاجعاهآمیازعباارتاز
پیامدهایمستقیموغیرمستقیممیباشند.درپایانپیشنهادهااییباههاریازازفیندعاانم تلایدرگیاردر
فاجعهآمیزارائهگردیدهاست.
سیاستگذاریافزایشظرفیتقبولیبیمهاتکاییبااستدادهازاوراقحوادث 


فاجعهآمیز
سیاستگذاری،اوراقبهادار،اوراقحوادث 

یمههایاتکایی،
کلیدواژهها :ب 
طبقهبندی G22 ،D21،D78: JEL


مقدمه

یکیازنهادهایمهمدربازارمالی،بیمهاست.ایپنهاادباهمارد کمازمایکنادتااریساز
خطراتیکهدرزندگیباآنمواجههستند،کااهشیاباد.ازطرفایشارکتهاایبیماه،بارحسا 
کنند،باریسزهایمتداوتیمواجاههساتند.بناابرایپ،ایاپ


گذارانصادرمی
بیمههاییکهبرایبیمه
شرکتهابهدنبالراهکارهاییهساتندتااریسازخاودراانتقاالدهناد  Barrieu & Albertini,


.)2009باافزایشحجمخسارتهاشرکتهایبیمهایکاهدرمنااط حاد اهخیازاقادا باهانعقااد
قراردادهایم تلیبیمهنمودهاند،بازیانهایشدیدمواجهخواهندشد.میزانزیانهایبیماهشاده
ناشیازایپحوادثحاکیازحجامخساارتهاایواردهبارشارکتهاایبیماهورونادصاعودی
افزایشخسارتواردهبرشرکتهایبیمهاست؛بهطوریکهدربرخیمواقعشارکتهاایبیماهباا
بهطورسنتیراهکااراساتداده
شرکتهایبیمه 

خطرورشکستگیمواجهمیشوند.)Swiss, 2008 .

گیرندتاازایپبحرانهانجاتیابندوازتمرکززیاانایاپریسازهاابار

ازبیمهاتکاییراپیشمی
رویخودبکاهندونیزبتوانندفخیرةسرمایهمحدودخودراباایپپوششجباراننمایناد.اماابایاد
توجهداشتکهشرکتهایبیمهاتکایینیزظرفیتتمرکزریسزوفخیرهسازیمحدودیدارناد
هایبیمهشدهدرمناط حاد هخیزباعا 


آورارزشدارایی
.)Mir motahari,2001افزایشسرسا 
میشاودکاهشارکتهاای بیماهاتکاایینیازتوانااییپوشاشتماا ایاپریسازرانداشاتهباشاند.
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)ازطرفیدرکشورمامشکلمضاعیاست؛زیراکشور،باتحریمهایمالیو

Wattman, 2007
بیپالمللیروباهرواسات.درنتیجاهحتایدراساتدادهازظرفیاتبیماههاایاتکااییخاارجینیازباا
محدودیتمواجهمیشود.عالوهبرایپدرچنیپمواقعیهزینۀاستدادهازبیمهاتکااییبااممایرود
.)Fetanat,2009خساراتسنگیپوحوادثفاجعهآمیزطبیعیکهباراییازبیماهگارباهتنهاایی
میتواندبسیارسنگیپباشد،بابیمۀاتکاییبهبهتریپنحوپوششدادهشود McIssac & Babbel,


.)1995بهعبارتدیگرتأ یرمهمخساراتحوادثفاجعهآمیزازخطراتطبیعایوحاد اۀصانعتی
کهبریزکشورومتعاقباًچرخۀاقتصادیواردمایکناد،عامالاصالیخریادبیماۀاتکااییاسات
اتکاییحوادثفاجعهآمیزیزابازارمهامبارایشارکتهاایبیماه

.)Vedeno et al, 2004بیمۀ
سازیریسزهایبسیاربزرگومدیریتسرمایهاست .) Qui et al. 2012اماروزه


جهتمصون
اوراققرضهحوادثفاجعه آمیزبیمهاتکاییباهعناوانمنبعایجاایگزیپبارایتاأمیپبودجاهبیماه
اتکاییاموالوحوادثموردتوجهقرارگرفتهاست.ایپامردرنتیجهترکی رشدجمعیتناواحی
درمعرضم اطراتحوادثفاجعاه آمیازوادغاا صانعتبیماهاتکااییجهاانیساب گردیادتاا
تقاضاهایبیشتریدرخصوصمنابعتأمیپبودجهکارآمدارائاهگاردد.عاالوهبارایاپافازایشدر
فراوانیوقوعحوادثفاجعهآمیز،خودتأکیدیبرایاپساناریواسات.حاداکررظرفیاتنگهاداری
یمهنامهیاهارریسازمعاادل20درصادمجماوعسارمایهپرداخاتشاده،
مجازمؤسسهبیمهازهرب 
اندوختههاوفخایرفنیسهمنگهداری بهاسترناءفخیرهخسارتمعاوقوفخیارهریاضای)اسات.
صدوربیمهنامهبرایریسزهاییکهمبلغآنهابیشازحدنگهاداریمؤسساهبیماهباشادصارفاًدر
صورتیمجازاستکهمؤسسهبیمهبارایب اشماازادآنپوشاشاتکااییتحصایلنماودهباشاد.
جدول1اطالعاتمربوطبهظرفیتمجازقبولیاتکاییشرکتهاایبیماهرادرساال1394نشاان
میدهد .

اعال ظرفیتمجازنگهداریریسزوقبولاتکاییشارکتهاایبیماهازساویبیماهمرکازی
بیانگرساختارمطلوبعملیاتمالیوبیمهگریومادیریتریسازشارکتهاایبیماهایاساتو
نشاندهندهموفقیتآنشرکتدرصدوربیمهنامهوپرداختمطلاوبخساارتباهبیماهگاذارانو
زیاندیدگاندارد.چنانچهشرکتیبیشازظرفیتمجازخودباررویبیماهناماههاایقباولیداشاته
باشدموضوعکتباًبهمؤسسهمزبورتذکردادهمیشودتادراسرعوقتنسبتبهتعدیلسهمقباولی
خوددرچارچوبظرفیتمجازتعییپشدهاقدا نماید.باتوجهبهآنچاهدرماوردروشهاایانتقاال
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ریسزبیانگردید،هدفایپپژوهشطراحیچارچوبسیاستگذاریافازایشظرفیاتقباولی
یمهایاستوبررسایتاأ یرایاپسیاساتدرجهاتکااهش
بیمۀاتکاییبااستدادهازاوراقبهادارب 
ریسزبیمهایاست .


جدول  -1آخرین ظرفیت مجاز قبولی اتکایی شرکتهای بیمه بر مبنای اطالعات آخرین صورتهای مالی
نام شركت ظرفیت مجاز قبولي اتكايي نام شركت ظرفیت مجاز قبولي اتكايي نام شركت ظرفیت مجاز قبولي اتكايي
بیمه
ايران
آسیا

(ارقام به میلیونريال)
٧،٧۵٩،١٣٨
٧٧٣،٩٢۵

البرز

٧٩٨،٠٠٠

پارسیان

۵۴٧،٠۴٣

بیمه
دانا
ملت
اتكايي
ايرانیان
كارآفرين

(ارقام به میلیونريال)
۵٠١،٧۶۵
٣٩۵،۶٩٣

بیمه
پاسارگاد
اتكايي امین

(ارقام به میلیونريال)
۶۵٠،٢٨٠
٢٠۶،٢۴۴

٣٧١،٢۶۴

سینا

٢١١،٠٢٩

ايران معین

٢٣۵،١٣۴

٢٨٢،٩٢٣
منبع :يافتههای تحقیق

مبانی نظری
بیمه اتکایی و کارکردهای آن

بیمهاتکاییرامیتوانروشیدانستکهصنعتبیمهبهجهتپراکندگیریسزهاایشکاهاز
بیمهشدگانتقبلکردهاست،استدادهمینماید.بناابرایپ،خساارتبیماهایبایپشارکتهاایبیماه
پ شمیشودوهیچشرکتیمسئولیتسنگیپمالیناشیازپوششدادنبهبیمهپ شمایشاودو
هیچشرکتیمسئولیتسانگیپماالیناشایازپوشاشدادنباهبیماهشادگانشراباهتنهااییتحمال
یتواناد
فاجعهآمیزطبیعیکهبراییازبیماهگارباهتنهااییما 
نمیکند.خساراتسنگیپوحوادث 
بسیارسنگیپباشد،بابیمهاتکاییمیتواندبهبهتریپنحوپوششدادهشود.کارکردهاوفوایدبیماه
اتکاییبهشرحزیراست:
الی)ارائهپوششمناس درقبالخطراتبزرگوتجمعخطر  .)Vedeno et al, 2004
شرکتهایبیمهاتکاییبهوسیلهآمارواطالعات .

شرکتهایبیمهازتجارب

بهرهگیری
ب) 
بیمهشده همان) .
ج) باتدروضعیتمالیشرکت 
شرکتهایبیمه 

د)محدودنمودننوسانات
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اوراق بهادار بیمهای

یکیازابزارهایکارآمدومؤ ربرایبرقراریارتباطمیانصنعتبیماهوباازارسارمایه،اوراق
بهاداربیمهایاست.ایپاوراقدارایانواعمتداوتیهستندکهسهناوعپرکااربردایاپاوراقشاامل
اوراقتضمیپزیانصنعت،اوراقسایدکار،واوراقبالیایطبیعیمیباشندکهقادیمیتاریپآنهاا
یهااایپاااازطوفااان
اوراقتضاامیپصاانعتوجدیاادتریپآنهاااسااایدکاراسااتکااهازنااوآور 
کاتریناست .)Erwann & Morlaye, 2008الگویسادهاوراقبهااداربیماهایباهشارحشاکل1
یباشد.
م 

شکل  -1الگوی اوراق بهادار بیمهای


ریسک حوادث فاجعهآمیز

براسایتعارییمتداول،ریسزهایفاجعهآمیزشاملکلیهاتداقاتوحوادثطبیعیومصنوع
دستبشرمیباشندکهدرپیامدآنخساراتوزیانهایبسیاربزرگوتقریباًازدیدخردغیرقابل
جبرانچهجاانیوچاهماالیباهباارآیاد.)Doherty & Richter, 2006 .ریسازهاایحاوادث
یشاوند Butt,
یسزهایبافراوانایکامولایشادتزیاادکادگاذاریما 

فاجعهآمیزبهعنوانر


.) 2007ایپنوعحوادثبرحامتروحیوفهنی،اجتماعی،اقتصادی،سیاسیوفرهنگیمهما ر
یتهایاقتصادیخواهدشد.فعامنبازاربیماهباه
گذاشتهوسب م تلشدنعملکردجامعهوفعال 
یدانناد:اول،مشاکالتانت اابنامسااعد)2
سهدلیل،ریسزهایفاجعهآمیازراغیرقابالبیماهما 
بزرگیبیشازاندازهریسزبیماهشاده،و)3غیرقابالتعیایپباودناحتماامتخساارتازطریا 
محاسباتدقی  .
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تبدیل ریسک به اوراق بهادار

نوآوریجدیدیدرصنعتبیمهبهناا تبادیلریسازباهاوراقبهاادار،خلا شادهوباهطاور
خاص،اوراقیباعنواناوراقبیمهبالیایطبیعی،طراحیشدهاستکهمایتوانادراهکاارمناسابی
برایایپمشکل،بهخصوص،درکشورمااباشاد  .)Mahdavi & Naserpour, 2012اساتداده از

اوراق بهادارسازی در صنعت بیمه روش نوظهوری اسات.بعاد از باهکاارگیریتبادیل دارائای باه
اوراق بهادار در بازارهای مالی ،حدود 20ساال طاول کشاید تاا انتشاار اوراقبهاادار بیماهای 1باه
واقعیت تبدیل شود .اصطالح«تبدیل به اوراق بهاادارکردن بیماهای»بارایاولایپ باار در مقالاهای
حدود 25سال پیش بهکار گرفته شده است .)Goshay & Sandor, 1973اماروزهشارکتهاای
بیمه ،بر حس

ریسزهای متداوتیمواجه هستند.

میکنند ،با
بیمهگذاران صادر 
بیمههایی که برای 


شرکتها به دنبالراهکارهایی هستند تاا ریساز خاود را انتقاال دهناد & Barrieu

بنابرایپ ،ایپ

شرکتهایبیمهاتکایینیزظرفیتتمرکزریسزوفخیرهسارمایهمحادودی

.)Albertini, 2009
دارندوافزایشسرسا آورارزشداراییهایبیمهشدهدرمنااط حاد اهخیاز،باعا مایشاودکاه
شرکتهای بیمهاتکاایینیازتوانااییپوشاشتماا ایاپریسازرانداشاتهباشاند  & Malcolm


.)Kimberly, 2007
همانطورکهبیانگردیددرایپمیانیکیازابزارهایکارآمدومؤ ربرایحلمشکلارتبااط
مستقیمبیپصنعتبیمهوبازارسرمایهتحتعنوانمدهومیباناا تبادیلکاردنریسازباهاوراق
بهادارمیباشد.لذابهجایاینکهیزشرکتبیماهایریسازتعهاداتخاودراباهیازبیماهگار
اتکاییدردرونصنعتبیمهمنتقلنماید،آنراباهبازارهاایسارمایهکاهگساترةبیشاتریدارناد،
انتقالمیدهدمعمومًایپفرآیندازطری دادوستدابزارهایماالیطراحایشادهانجاا مایشاودو
جاییجریاناتنقدی،مشروطبهتجربهتعهداتبیمهای2است  .)Michael, 2002


جابه
درتبدیلریسزبهاوراقبهادار،ریسازبیماهشادهباهدساتشارکتهاایبیماهکاهعمومااً
ریساازهااایفاجعااهآمیاازیاسااتبااهشاایوههااایم تلاایوازطریا انتشاااراوراقگوناااگون،از
بیمهبهبازارسرمایهمنتقلمیشود؛البتهایپاوراقنسابتباهاوراقبااپشاتوانهدارایای،

شرکتهای
________________________________________________________________
1 Insurance-Linked Securities
2 Underwriting Experience
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جدیدترودارایحجمکمتریاست.تاکنونساهناوعاوراقبهااداردرعرصاهبیماههاایاماوالو
حوادثدرمقابلحوادثفاجعهآمیزوفراگیر،منتشرشده،کهعبارتاستازاوراقتضمیپزیاان
صانعت،اوراقبیماهبالیاایطبیعای1واوراقساایدکار.)Mahdavi & Naserpour, 2012 2لاذا
همانطورکهبیماهگاذاران،اماوالودارایایهاایخاودرانازدشارکتهاایبیماه،بیماهمایکنناد
شرکتهایبیمهنیزب شیازمجموعهتعهداتخودرانزدشارکتهاایبیماهدیگاربارایجباران
خسارتسنگیپوبزرگیکهممکاپاساتوضاعیتماالیآنهااراباام ااطرهروباروکنادبیماه
میکنند  .)Vahidi asl & Sakhaei, 2009

بهطورکلیششمحرکاصلیبرایهمگراییمیانصنعتبیمهوبازارهایمالیراباهصاورت
زیرمیتوانبیانکرد :

راییها،درمناط جغرافیاییدرمعرضریسزفاجعهآمیز 
.1رشدارزشدا 
.2وجودچرخهقراردادخریدبیمهاتکایی 3
.3پیشاارفتهاااییدرتکنولااو یهااایمحاساابهوارتباطاااتوهمچناایپتوسااعهشاارکتهااای
مدلسازیفاجعه 

4

.4توسعهمدیریتریسزجامعیادرسطحشرکت   )ERM
ری،مالیاتیونهادهایرتبهبندی  )RATs

.5عواملم تلیقانونی،حسابدا
.6تئوریپیشرفتمالی،کهبازیگرانبازارراقادرمیسازدتادرکعمیقیازمدیریتریسز
نوآوریتسهیلکنندهمالیبهدستآورند  .)Cummins & Weiss, 2009
هدفاولازانتشاراوراقبهاداربیمهای،تأمیپمالیاست.امروزهبیمهگارانزنادگیباهدنباال
ایپهدفهستندکهب شیازرشتههاایبیماهایشاانراباهاوراقبهاادارتبادیلکننادوازطریا 
کارآییسرمایه،بازدهسها شانراافزایشدهناد.دومایپ هادف از تبادیل باه اوراق بهاادارکردن
بیمهای ،کارکرد اصلی صنعت بیمه یعنی انتقالریسز است .اوراق بهاادار بیماههاای غیرزنادگی

پیشتر نیز
همانطور که 

میشوند.
ویژهبیمهگری اتکایی منتشر 

بیمهگری و 
به
عموماً با همیپ منظور 
________________________________________________________________
1- Ccatastrophe (cat) bond
2- Ssidecars
3- Reinsurance Underwriting Cycle
4- Holistic or Enterprise-wide Risk Management
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اشاره شد ،امروزه مهمتریپ هدفاز انتشاار اوراق بهاادار بیماهای افازایش در ظرفیات بیماهگاری
امکانپذیری انتشاار ایاپ

قیمتهایبیمه اتکایی یکی از عوامل کلیدی در

اتکایی است .از ایپ رو
اوراق است.انجا مطالعاتیهمچونمطالعهحاضرمیتوانددرراستایچنیپجهتگیریمیباشاد
وبهسیاستگذارانصنعتبیمهکمزمیکندتاسیاستهاییا ارب شراباهمنظاوربهارهگیاریاز
اوراقحوادثفاجعهآمیزبرایافزایشظرفیتقبولیبیمهاتکاییتدویپنمایناد.درایاپپاژوهش
سعیمیشودتاچارچوبسیاستگذاریافزایشظرفیتقباولیبیماهاتکااییباااساتدادهازاوراق
بهاداربیمهایدرایرانطراحیوارائهگردد.بنابرایپمهمتریپهدفایاپپاژوهشویااباهعباارتی
هدفاساسیآنتدویپوارائهچارچوبسیاستگذاریافازایشظرفیاتقباولیبیماهاتکااییباا
فاجعهآمیزاست.ازایپروساؤال
استدادهازاوراقبهاداربیمهایدرایرانباتاکیدبراوراقحوادث 
اصلیایپپژوهشعبارتاستاز:چارچوبسیاستگذاریافزایشظرفیتقبولیبیمهاتکاییباا
یمهایدرایرانچیست؟ 
استدادهازاوراقبهادارب 
پیشینه تحقیق
پیشینه داخلی

پژوهشیتوسط )2005 Mousaviyan et al.,تحتعنوان"اوراقبیمهاتکاییاسالمیجهت
انتقالریسزدرصنعتندت"رابااستدادهازروشتحلیلای-توصایدیانجاا دادنادتااراهکااری
یمههایداخلیپیشانهاد
یهایب 
جهتتعاملبازارسرمایهوبیمهبرایحلمشکلکمبودظرفیتسرما 
کنندوازطری تبدیلریسزبهاوراقبهاداربهارائهیزابزارنویپمالیبهنا اوراقبیمهاتکاایی
اسالمیجهتانتقالریسزدرصانعتنداتبدردازناد.ایاپابازاردرشارایطتحاریمکاهدولات،
صندوقویژهتحریمرابرایپشتوانهبیمههایاتکاییدرستنمودهاسات،اهمیاتدوچنادانیافتاه
است.بهاعتقادایپمحققان،درشرایطغیرتحریمنیازایاپابازارراهکااریکارآمادبارایافازایش
یمهایخواهدبود.
شرکتهایب 

یهای
ظرفیتسرما 
مطالعهایباعنوان"طراحی صندوق سرمایه گذاری مشاترک

)2004 Soleimani et al.,در
یمهای به منظور افزایش ظرفیت بیمه اتکایی"اظهارداشاتندکاهاوراق بهادارساازی ریسازهاای
ب 
یمهای فرآیندی نزدیز به بیمهاتکایی است .از طرفی ،کشور با تحریمهاای ماالی و بایپالمللای
ب 
یشود 
یمههای اتکایی خارجی نیز با محدودیت مواجه م 
روبهرو استو استداده از ظرفیت ب 
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مطالعهایباعنوان"تحلیلمقایساهایبیماهاتکااییوتکافال

)2004 Asgari & Azimzadeh
اتکاییوارائهراهکارهاییجهتاجراییکردنتکافلاتکاییدرجمهاوریاساالمیایاران"راباه
انجا رسانیدند.ایپمحققانبااستدادهازرویکردیتحلیلی،عملکاردبیماهاتکااییایارانرادردو
ب شداخلی بیمهمرکزیجمهوریاسالمیایران)وخارجی صندوقبیمهاتکاییوشرکتهای
بیپالمللی)بررسیکردندوایجادتکافالاتکااییدرجمهاوریاساالمیایارانراباهعناوانیاز
پوششهایاتکاییمطرحنمودند .

مکملدرکنارسایر

پیشینه خارجی

)2015 Upreti & Adamsدرمطالعهخودباعنوان"نقشاساتراتژیزبیماهاتکااییدرباازار
بیمهغیرعمرانگلستان"بااستدادهازدادههایپنلای5شارکتبیماهبازرگدرباازاربیماهغیرعمار
انگلستان،نشاندادندکهباافزایشسطحبیمهاتکایی،بیمهگرانعمدهسهمبازارخاودراباهبهاای
یدهناد .)Upreti& Adams,2015باهعاالوه،ا ار
کاهشسهمبازاررقبایاتکاییشده،افزایشم 
بیمهاتکاییوسایرمتغیرهایمالیبررشدبیمهگردرسهمبازار-محصولدربیپکس وکارهاای
بیمهایمتداوتاست.بیمهاتکایییزکارکرداستراتژیزمهامرادربازارهاایبیماهایازطریا 
تأ یرگذاریبرپیامدهایبازار-محصولدربازارهایبیمهرقابتیدارد.
یهاایپرداخاتساود
مطالعهایباعنوان"نسبتبدهیبهینهواساتراتژ 

)2015 .Jin et al.,در
سها بابیمهاتکایی"نسبتبدهیبهینهواستراتژیهایپرداختسودساها راباراییازشارکت
یمهایاست راجکردناد .)Jin et al., 2015باادرنظارگارفتپا ارسیاساتهاایبیماهاتکااییو
ب 
ادعاهایمستقاتاعتباری،فرآیندمازاداتداقیاساتکاهباااساتراتژیهاایبیماهاتکاایی،ساطوح
بدهی،وشوکهایپیشبینینشدهتعییپمیگردد.هدف،حداکررسازیمطلوبیتموردانتظااراز
پرداختسودسها میباشد.بااستدادهازاصلبرنامهریزیپویاا،تاابعارزشباااساتدادهازمعادلاه
یباشد .
غیرخطیدستدو همیلتون -اکوبیوبلمپ1راهحلبهینهم 
مطالعهایتحتعناوان" بیماهاتکاایییاابهادارساازی:ماوردمطالعاهریساز

Gibson et al.,
________________________________________________________________
1-a second-order nonlinear Hamilton–Jacobi–Bellman equation
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حوادثفاجعهآمیزطبیعی"راباهدفبررسیپایداریبهادارسازیبهعنوانجاایگزینیبارایبیماه
فاجعهآمیزطبیعیباهانجاا رساانیدند  Gibson et al.,
اتکاییودرراستایانتقالریسزحوادث 

.) 2014ایپمحققاانشارایطیرامشا رکردنادکاهانتقاالیازناوعریسازدرشارایطیکاه
بیمااهگااراناتکاااییوبازرگاناااندربازارهااایمااالی،اطالعاااتپرهزینااهایرادرمااوردحااوادث
فاجعهآمیزتولیدمیکنند،اهمیتبیشاتریماییاباد.چنایپاطالعااتیبارایبیماهگارانمزایااییدر
بردارد:همراهبااطالعاتتولیدشدهتوسطخودبیماهگاران،نیاازباهسارمایههاایپارهزیناهبارای
ییابد.باایپوجود،بازرگاناانیکاهدرجساتجویمناافعحاصالازتجاارتدر
بیمهگرانکاهشم 
بازارهایمالی هستند،ممکپاستاطالعاتبسایارزیاادیتولیادشاودوانتقاالریسازازطریا 
بهادارسازیپرهزینهباشد.
روششناسی تحقیق

پژوهشحاضرازنظرهدفکاربردی،ازنظرروشوچگونگیگردآوریدادههاتوصایدیاز
یرود
پژوهشهایکیدایباهشامارما 

نوعپیمایشیوهمبستگی،وازنظرنحوهانجا تحقی ازنوع
یشاود.پاژوهشحاضارباهصاورت
کهدرآنازرویکرداکتشافیومدلتدویپنظریهاساتدادهما 
مصاحبههایسااختاریافتاهباامت صصایپحاوزهبیماهو

دادههاازطری انجا 
کیدیانجا میشود ،
یدهاناد.راهباردپژوهشای
مؤلدههااست راجگرد 
بوریگردآوریمیشوندوسدستمهایکلیدیو 
دادههاادرایاپ
روشهایگاردآوری 
مهمتریپ 
مورداستدادهدرایپمرحله«نظریهدادهبنیاد»است .
تحقی بدیپشرحاست:گردآوریاطالعاتازمنابعکتاب انهایشامل:مقامت،کتابهااوشابکه
جهانیاینترنتبهمنظورتدویپمبانینظریوپیشینهتحقیا موضاوعصاورتگرفتاهاسات.جماع
آوریدادههاواطالعاتجامعهآماریکیدیبهوسیلهمصاحبهباخبرگاانصانعتبیماهباهمنظاور
تدویپمدلنظریصورتگرفتهاست .
یشاود .)Delavar,2007جامعاه
جامعهآماری،جمعیتیاستکهمطالعهباررویآنانجاا ما 
آماریایپپژوهششاملمت صصانوخبرگانحوزهبیمهوبوریمیباشد؛مهامتاریپمعیارهاای
انت ابایپافرادکلیدیبودن،شناساییشدهتوسطسایریپ،فهمودرکنظریازموضاوع،تناوع
وموافقتبامشارکتخودشانمیباشد.روشنموناهگیاریترکیبایازنموناهگیاریقضااوتیو
گلولهبرفیمیباشد.بهایپصورتکهدرابتدایکارخبرگاانیکاهبااایاپحاوزهآشاناییداشاته
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انت ابشدهوسداازآنهابرایمعرفیندراتبعدیکمزگرفتهخواهدشدشادهوپرسشانامه
دراختیارآنهاقرارخواهدگرفتایپروندتازمانیادامهخواهدداشاتکاهدادههاایحاصالاز
مصاحبههابهاشباعرسیدهومداهیمیکهدرجلسهمصاحبهارائهمیشود،تکرارمداهیممطرحشاده
درجلساتپیشیپباشد .

نتایج تحلیلهای کیفی روش نظریه برخاسته از دادهها و مصاحبههای اکتشافی کیفی

درایپروش،فرایندجمعآوریوتجزیاهوتحلیالدادههاا،باهصاورتزیگزاگایوهمزماان

انجا گرفتهاست.بهعبارتدیگر،درایپروش،جمعآوریدادههاتاجاییادامهپیدامیکنادکاه
محق درجمعآوریدادههابهمرزاشباعبرسدومداهیممرتبطبااپدیادهافازایشظرفیاتقباولی
اتکاییبااستدادهازاوراقبهاداربیمهایکهتوسطمصاحبهشدگانم تلایودرمساتنداتمتعادد
مطرحمیشوند،تکراریشدهومطل جدیدیبهمدلاولیهوطراحیشادهاضاافهنشاود.درایاپ
یمههایاتکاییوبوریانجاا 
تحقی ،مصاحبهباتعدادیازخبرگانومت صصانمربوطبهحوزهب 
شد .
شایانفکراستکهتحلیلجزئیدادهها،سئوالکاردنوتحلیالمقایساهای،روشهاایاصالی
کهاشترایوکوربیپتأکیدکردهاناد،فرایناد

مانطور
تحلیلدرتئوریبرخاستهازدادههاهستند.ه 

کدگذاریباازوکدگاذاریمحاوریدوگاا متاوالییازفراینادتحلیلاینیساتند،بلکاهفرایناد
کدگذاریبازوکدگذاریمحوری،پویاوشناوریعنیزیگزاگیوهمزماانانجاا مایگیرناد.در
ابتدایفرایندکدگذاریتالشمیشودکهمقولههاازطری کدگاذاریباازمشا رشاوندوطای
کدگذاریمحوری،مقولههابهیکدیگرمرتبطمیشوندوبعدازایپکهارتباطبایپمقولاههااطای
کدگذاریبازوسداکدگذاریمحاوریشناسااییشادند،طایکدگاذاریانت اابی،مقولاههاا،
دادههاای
هابایکدیگریکدارچهمیشودتامادلنظاریاولیاهبراساای 


هایفرعیوارتباطآن
مقوله
حاصلازمطالعاتمیدانینیزتوسعهیابد.حالبهتشریحهریزازمراحلساهگاناهروشتحقیا 
یپردازیم .
دادههام 
کیدینظریهبرخاستهاز 
الف -مرحله کدگذاری باز

درابتداگدتنیاستکهکدگذاریباز،جزئیازفرایندتجزیهوتحلیالاطالعااتاساتکاهاز
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طری تحلیلدقی دادهها،نا گذاری برچس گذاری)دادههاوساداطبقاهبنادیکاردندادههاا
انجا میشود.برایطبقهبندیدقی مداهیمدرمقولاه هاا،بایادهارمدهاو ،بعادازتدکیازشادن،
سازیشوند.دادههایجمعآوریشاده

برچس ب وردودادههایخا بهوسیلهبررسیدقی مدهو 
ازمصاحبهشوندگانکدگذاریمیشوندتاباهشاکلراحاتتاریشاباهتهااوتدااوتهاایآنهاا
بایکدیگرشناساییشوند.
درایپپژوهش،کدهاینهاییاست راجشدهدرایپمرحلهبراسایمصاحبههایانجا شادهباا
دادهها،نظراتخبرگانمرتبطبا
تعدادیازکارشناسانومت صصانوسیاستگذارانوجمعآوری 
موضوعاستکهبهصورتسایرمنابعاطالعاتیهمچونس نرانیها،میزگردهااوصورتجلساههاا
داشتهاند .
وجود 

ب-کدگذاری محوری

هارابهمقولههاای


کدگذاریباز،داده
دادهها،
درحالیکهدرفرایندنظا مندنظریهبرخاستهاز 
م تلیتدکیزمیکند،کدگذاریمحوری،مقولههاومداهیمآنهاراباتوجاهباهمش صاههااو
هابهیکدیگرمرتبطمیسازد .


ابعادآن
درایپپژوهش،محق برایکشینحوهارتباطمقولههابایکدیگر،ازپارادایمابزاریتحلیلای
کهاشترایوکوربیپبرایمطالعهدادههاپیشانهادکاردهاناد،اساتدادهکاردهاسات.اجازایاصالی
یباشاد.
/عکاالعمالهااوپیامادهاما 

پارادایمسیستمیاشترایوکوربیپشااملشارایط،عمالهاا
اشترایوکوربیپ،مدلپارادایمیخودرابهایاپجهاتارائاهکاردهانادکاهدرتئاوریزمیناهای،
مقولههایفرعیدرقال مجموعهایازارتباطهاییکهنشاندهندهمواردششگاناهشارایطعلّای،
شرایطزمینهای،شرایطمداخلهای،پدیدهاصلیوابعادآن،اقداماتوپیامدهاهستند،باهمقولاههاا
مرتبطمیشوند .

یکنیم .
حالهریزازایپمواردششگانهرامجدداًتعرییم 
 -1شرایط علی:شرایطعلّی،وقایعیاارویادادهاییهساتندکاهپدیادهموردمطالعاهراموجا 
یکند .
یشوندوبهعبارتیپدیدهموردمطالعهراخل م 
م 
ینهای،شارایطیعماومیوگساتردهایهساتندکاهبارتوساعهیاا
 -2شرایط زمینهای:شرایطزم 
یگذارند .
تحدیدپدیدهاصلیویابهعبارتدیگربررون یااهمیتپدیدها رم 
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 -3شرایط مداخلهگر :شرایطمداخلهگر،شرایطیت صصایهساتندکاهاقاداماترامتدااوت
یسازند .
م 

جدول-2کدهای نهایی استخراج شده و منابع آنها مربوط به شرایط علَی در مرحله کدگذاری باز
رديف

١

٢

٣

۴

كدهای اولیه استخراج شده از مصاحبهها
فشارهای سیاسي وارد بر كشور
عدم امكان نتقل و انتقال پول در شبكه بانكي جهاني
عدم تمايل بیمهگران اتكايي به پذيرش ريسک بیمهای كشور به دلیل ترس از
تحريم
تغییر رويه بیمهگران اتكايي بین المللي در پذيرش ريسک
بهرهگیری از اوراق بهادار بیمهای جهت انتقال ريسک بیمه
تجربه فجايع و باليای طبیعي اخیر
تغییرات جوی زمین
گرم شدن زمین
افزايش وقوع زلزله در كشور
افزايش وقوع سیل در كشور
افزايش وقوع طوفان در كشور
تعدد حوادث فاجعهآمیز در سالهای اخیر
طوفان كاترينا ،ريتا و ويلما در ٢٠٠۵
تعداد زياد ريسکهای بزرگ در كشور
ظرفیت پايین نگه داری شركتهای بیمه
تعداد كم شركتهای بیمه با توان پذيرش اتكايي
نقش نهاد ناظر در پذيرش اتكايي
ظرفیت پايین شركتهای بیمه در مقابله با حوادث فاجعهآمیز
توانگری مالي شركتهای بیمه
جلوگیری از ورشكستگي شركتهای بیمه
صندوق باليای طبیعي
تشكیل كنسرسیوم بین شركتهای بیمه
همواره ريسک خسارتهای قابل توجه ناشي از باليا و فجايع طبیعي كه ميتواند به
شدت به منابع و سرمايۀ صنعت بیمه لطمه وارد نمايد وجود دارد
انتقال ريسک به بیمهگران اتكايي خارجي
پرداخت بخش اعزم حق بیمه به بیمهگران اتكايي
انتقال ارز به خارج از كشور
جلوگیری از خروج پول از كشور
منبع  :يافتههای تحقیق

كدهای نهايي (كد مفهومي)

منبع كد

تغییرات و تحوالت جهاني
باالخص تحريم

مصاحبه با
خبرگان

تغییرات اقلیمي مؤثر بر افزايش
باليای طبیعي

مصاحبه با
خبرگان

ظرفیت پايین صنعت بیمه داخلي
در نگه داری ريسک

مصاحبه با
خبرگان

خروج سرمايه از كشور

مصاحبه با
خبرگان

اصلیاستکهمجموعهای

 -4پدیده اصلی و ابعاد آن:پدیدهدرحقیقتایده،رویدادیاواقعه
هاآنراادارهمیکنندیاباآندرارتباطهستند .

وعکا 
العمل

ازعملها
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مندوجهتداریهستندکاهمساألهتحقیا را

 -5اقدامات :راهبردهاواقداماتنیزاعمال 
هدف
کنندوبهآنپاسخمیدهند .


راادارهمی
حلمیکنند،پدیده

 -6پیامدددها:جاازءاصاالیماادلپیاماادهاویاااسااتادههاااییهسااتندکااهدرنتیج اهعماالهاااو
بهوجودمیآیند  .)Mohamadian, 2003

العملهایاپاسخبهپدیدهاصلی
عکا 

درطیفرایندکدگذاریمحوری،محق ازابزارهایتحلیلیپرسیدنسئوالومقایسهدائمایو
نظریبیپمقولهها،مداهیم،کدهاینهاییومش صههایآنهاکهدرکدگذاریبازظاهرشدهاند،
استدادهمیکندتاروابطبیپمقولههاومداهیمرامتناس بامادلپاارادایمیسیساتمیشاکلدهاد.

همزمانباانجا کدگذاریبازوکدگذاریمحاوری،الگاوییسااختهخواهادشادکاهحااکیاز
ارتباطبیپمقولههاومداهیماست.زمانیکهایپارتباطهاتوساعهدادهشادند،ازرویاهکدگاذاری
انت ابی،استدادهمیشودتاادغا مقولههاومدااهیمکاهدرکدگاذاریباازوکدگاذاریمحاوری
شناساییشدهاند،درقال یزنظریهنوظهورتسهیلشود.محقّ درکدگذاریمحاوریبااطارح
کنندهنوعیرابطهاست،بهدادههاارجاوعکاردهوباه
هاییدربارهمقولهکهعموماًمش ر 

پرسش
پرسشهااسات،مایپاردازد.درفرآینادکدگاذاری

بررسیحوادثووقایعیکهمؤیدیاردکننده
محوری،محق پیوستهمیانتدکاراساتقرایی ازجازءباهکالرسایدن)وقیاسای ازکالباهجازء
رسیدن)درحرکتاست.یعنیهنگامیکهباادادههااکاارمایکناد،باهشاکلیقیاسایرواباطیاا
کندوسدامیکوشدتاآنچهراکهبهشاکلقیاسایبیاان


هاراپیشنهادمی
ویژگیهایممکپآن
کرده،درمقابلدادههابررسیکند.مز بهفکراستکهبرایتأییدمجموعهروابطباویژگیهای

مرتبطبامقوله،یزواقعهیایزرویدادکدایتنمیکند،بلکهروابطوویژگیهارابایادچنادیپ
باردردادههامشاهدهنمود،اگرچهممکپاستشکلآنهامتداوتباشد.درادامهروابطمداهیمو
مقولههاباکدهایاست راجشدهدرطیفرآیندتحقی بهتصویرکشیدهشدهاست .


شرایط علّی

درایپتحقی ،براساینتایجحاصلازعملیااتکدگاذاریمحاوری،مقولاهکلای،مدااهیمو
کدهاینهاییاست راجشدهشناساییگردیدهمرتبطباشرایطعلّایتأ یرگاذاربارپدیادهافازایش
یمهای،مطاب باجدول3هستند.
ظرفیتقبولیاتکاییبااستدادهازاوراقبهادارب 
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جدول -3مقوله کلی ،زیرمقوله و مفاهیم استخراج شده شناسایی گردیده مرتبط با شرایط علّی در عملیات کدگذاری
محوری
مقوله كلي
شرايط علَي

مفاهیم
زيرمقوله
تغییرات و تحوالت جهاني باالخص تحريم
ظرفیت پايین صنعت بیمه داخلي در نگه داری ريسک
شرايط علَي اقتصادی
خروج سرمايه از كشور
تغییرات اقلیمي مؤثر بر افزايش حوادث فاجعهآمیز
شرايط علَي غیر اقتصادی
منبع  :يافتههای تحقیق

رديف
١
٢
٣
۴


شرایط زمینهای

درایپتحقی ،براساینتایجحاصلازعملیااتکدگاذاریمحاوری،مقولاهکلای،مدااهیمو
ینهایتأ یرگذاربرپدیدهافازایش
کدهاینهاییاست راجشدهشناساییگردیدهمرتبطباشرایطزم 
یمهای،مطاب باجدول4هستند .
ظرفیتقبولیاتکاییبااستدادهازاوراقبهادارب 

جدول -4مقوله کلی ،زیرمقوله و مفاهیم استخراج شده شناسایی گردیده مرتبط با شرایط زمینهای در عملیات
کدگذاری محوری
مقوله كلي

شرايط زمینهای

مفاهیم
زيرمقوله
شفافیت قوانین و مقررات
شرايط زمینهای خرد
وضعیت ثبات سیاسي
شرايط و بستر قانوني
شرايط و بستر اقتصادی و مالي
شرايط و بستر سیاسي
شرايط زمینهای كالن
شرايط و بستر اجتماعي فرهنگي
شرايط و بستر فقهي
منبع  :يافتههای تحقیق

رديف
١
٢
٣
۴
۵
۶
٧


شرایط مداخلهگر

درایپتحقی ،براساینتایجحاصلازعملیااتکدگاذاریمحاوری،مقولاهکلای،مدااهیمو
کدهاینهاییاست راجشدهشناساییگردیدهمرتبطبااشارایطمداخلاهگارتأ یرگاذاربارپدیاده
یمهای،مطاب باجدول5هستند .
افزایشظرفیتقبولیاتکاییبااستدادهازاوراقبهادارب 
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جدول - 5مقوله کلی،زیرمقوله و مفاهیم استخراج شده شناسایی گردیده مرتبط با شرایط مداخلهگر در عملیات
کدگذاری محوری
مقوله كلي
شرايط مداخله
گر

مفاهیم
زيرمقوله
تعهد مديران ارشد
شرايط مداخله گر كوتاه مدت
برخورداری از ديدگاه استراتژيک
فرهنگ سازی مناسب
شرايط مداخله گر بلندمدت
اعتماد و اعتماد پذيری
منبع  :يافتههای تحقیق

رديف
١
٢
٣
۴

پدیده اصلی و ابعاد آن

باعنایتبهاینکههدفاولیهایپتحقی ،طراحیمدلیبرایافزایشظرفیاتقباولیاتکااییباا
استدادهازاوراقبهاداربیمهایاست،پدیدهاصلیموردمطالعاهافازایشظرفیاتقباولیاتکااییباا
استدادهازاوراقبهاداربیمهایدرنظرگرفتهشدهاست.درایپتحقیا ،باراسااینتاایجحاصالاز
عملیاتکدگذاریمحوری،مقولهکلی،مداهیموکدهاینهاییاست راجشدهشناسااییگردیاده
مرتبطباپدیدهاصلیوابعادآنیعنایافازایشظرفیاتقباولیاتکااییباااساتدادهازاوراقبهاادار
یمهای،مطاب باجدول6هستند .
ب 

جدول  -6مقوله کلی ،زیرمقوله و مفاهیم استخراج شده شناسایی گردیده مرتبط با پدیده اصلی و ابعاد آن در عملیات
کدگذاری محوری
مقوله كلي
پديده اصلي و ابعاد آن

مفاهیم
زيرمقوله
انتقال ريسک
ابعاد بیمهای پديده
كاهش تجمع ريسک در بازار بیمه
اوراق بهادارسازی ريسکهای بیمهای
ابعاد بورسي پديده
استفاده از ظرفیتهای اتكايي بازار سرمايه
منبع  :يافتههای تحقیق

رديف
١
٢
٣
۴

اقدامات

درایپتحقی ،براساینتایجحاصلازعملیااتکدگاذاریمحاوری،مقولاهکلای،مدااهیمو
کدهاینهاییاست راجشدهشناساییگردیدهمرتبطبااقداماتپیادهسازیافزایشظرفیتقباولی
یمهای،مطاب باجدول7هستند .
اتکاییبااستدادهازاوراقبهادارب 
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جدول  -7مقوله کلی ،زیرمقوله و مفاهیم استخراج شده شناسایی گردیده مرتبط با اقدامات در عملیات کدگذاری
محوری
مقوله كلي

اقدامات

مفاهیم
زيرمقوله
بازنگری و اصالح قوانین بیمهای و بورس
ايجاد نهاد واسط كارامد
اقدامات ساختاری
بومي سازی اوراق بهادار بیمهای با نگاه اسالمي
فرهنگ سازی
ايجاد شفافیت در مدل ارتباطي بین ذينفعان
اقدامات نهادی
تعريف رابطه حقوقي قابل اتكا بین طرفین
ايجاد ارتباط بهینه بین بورس و بیمه
منبع  :يافتههای تحقیق

رديف
١
٢
٣
۴
۵
۶
٧

پیامدها

درایپتحقی ،براساینتایجحاصلازعملیااتکدگاذاریمحاوری،مقولاهکلای،مدااهیمو
کدهاینهاییاست راجشدهشناساییگردیدهمرتبطبااقداماتپیادهسازیافزایشظرفیتقباولی
یمهای،مطاب باجدول8هستند .
اتکاییبااستدادهازاوراقبهادارب 

جدول  -8مقوله کلی ،زیرمقوله و مفاهیم استخراج شده شناسایی گردیده مرتبط با پیامدها در عملیات کدگذاری
محوری
مقوله كلي

زيرمقوله
پیامدهای مستقیم

پیامدها
پیامدهای غیرمستقیم

مفاهیم
حرفهای گرايي در بیمههای اتكايي
بهبود اثربخشي و كارايي نقش حمايتي بیمه
تنوع بخشي پرتفو جهت كاهش ريسک بیمهای بین شركتهای بیمه
افزايش امنیت خاطر جامعه
حفظ سرمايههای ملي
جبران خسارتهای حاصل از حوادث فاجعهآمیز
منبع  :يافتههای تحقیق

رديف
١
٢
٣
۴


درایپپژوهش،براسایمصااحبههاایموجاود،درنهایاتشاشمقولاهکلای مقولاهاصالی)،
دوازدهمدهو وسیودوکدنهاییاست راجشادهدرقالا مراحالکدگاذاریباازوکدگاذاری
محوریدرفرایندنظریهبرخاستهازدادههاابدساتآماد.بااانجاا مصااحبههااوتجزیاهوتحلیال
صاحبهشدگانباهدساتآورد.سادا

تریدررابطهباتجربهم

دادهها،محق دیدگاهودرکعمی 
هاوویژگیهایشناساییشدهدرمرحلهاولیهکدگذاریباز،حرکترفاتوبرگشاتیو


بیپمقوله
یازیگزاگیانجا شد.مداهیمجدیادکاهدربررسایهاایجدیادشناسااییشادند،باهمقولاههاای
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شناساییشدهقبلیاضافهگردیدندتازمانیکهمقولههابهحداشباعتئوریکیونظریرسایدند.در
صورتضرورت،بعضیازمقولههاتغییرنا پیداکردندوارتبااطبایپمقولاههااومدااهیمم تلای
شکلگرفتند.


ج-کدگذاری انتخابی

درکدگذاریبازوسداکدگذاریمحوری،مدلپارادایمیازپدیدهافزایشظرفیاتقباولی
اتکاییبااستدادهازاوراقبهاداربیمهایطراحیوتوسعهدادهشد.ایپمدلشاملششمقولهکلای
مقولهاصلی)،دوازدهمدهو وسیوسهکدنهاییاست راجشدهازششمحاوریاامقولاهشارایط
،شرایطمداخلهگر،پدیدهاصلیوابعادآن،اقداماتوپیامادهااسات.شاایان

زمینهای
علّی،شرایط 
فکراستکهکدگذاریانت ابینتایجگا هایقبلایکدگاذاریراباهکااربارده،مقولاهاصالیرا
رااعتبارمیب شاد

مندبهسایرمقولههاارتباطداده،ارتباطات

انت ابمیکندوآنرابهشکلینظا 
کهنیازبهتصدیهوتوسعهبیشاتریدارناد،توساعهمایدهاد Eshtras & Korbin,

ومقولههاییرا


.)1999شایانفکراستکهکدگذاریانت ابی،براسایالگویارتباطشناساییشدهبیپمقولههاا
ومداهیمدرکدگذاریبازوسداکدگذاریمحوریشروعمیشود.درایپپاژوهش،گاا هاای
فرایندکدگذاریانت ابیعبارتنداز :
1

گا اول-معیّپکردنخطداستان :خطداساتان،مدهاو ساازیداساتانیاساتکاهمطالعاهدر
رابطهباآنانجا میشود.برایتساهیلدرمعایپکاردنخاطداساتان،دادههاا،ناهتنهااباارفاتو
برگشتبیپمقولههاومداهیمبلکهبارفتوبرگشتبایپکدگاذاریبااز،کدگاذاریمحاوریو
موردبازنگریقرارمیگیرند .

کدگذاریانت ابی
گا دو -ارتباطدادنمداهیمبهمقولهاصلیازطری پارادایم:مدااهیمباهکمازپاارادایم،باا
مقولهاصلیمرتبطمیشوند.برایایپکهمقولههاومداهیمبهاندازهکافیباخطداساتانمتناسا 

هارادوبارهنظمدهیکنیمتااباهشاکلبهتاریمجموعاههااو

شوند،بهداستانبرمیگردیمتامقوله
اتداقات،اجازایمادلپاارادایمرابساازند.دراداماهبایادشارایطعلّای،شارایطزمیناهای،شارایط
مداخلهگر،اقداماتوپیامدهایمدلبیانشوند .

________________________________________________________________
1 - Story Line
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گا سو -اعتبارب شیبهروابط:برایاعتبارب شیدنبهارتباطهاایبایپمقولاههااکاهدرمادل
پارادایمنظمدهیشدهاند،بایدبهبررسیدقی دادهها،یادداشتها،گزارشهایفنی،صورتجلسات
وکدگذاریهاپرداختتاپاازمقایسهطرحنهایی،اطمینانحاصالشاودکاهایاپطارحنظاری
میتواندبیشترموردهایمشاهدهشدهراتبییپکند .

گا چهار -پرکردنشاکافهاایبایپمقولاههاا:درنظریاهبرخاساتهازدادههاامز اساتباه
فشردگیوانسجا مدهومیدرنظریهبرسیموتاحدامکان،خصوصیاتمدهومیبهآناضافهکنیم
 )Eshtras & Korbin, 1999و))Mohammadian,2005مز بهفکراستکهگا هایفوقدر
فرایندیرفتوبرگشتیویازیگزاگیانجا میشاوند.بناابرایپگاا هاایکدگاذاریانت اابیباه
شکلواضحیازیکدیگرمجزانیستندوازطری یزفراینادتعااملی،هماراهبااکدگاذاریباازو
خالصه،رویهتحلیلدادههاکهمنجربهخل مادلنظاری

کدگذاریمحوریانجا میشود.بهطور
اولیهمیشودشاملپنجبعدشرایطعلّی،شرایطزمینهای،شارایطمداخلاهگار،اقاداماتوپیامادها
هستندکهبعدششمیعنیپدیدهاصلییعنیافزایشظرفیتقباولیبیماههاایاتکااییباااساتدادهاز
تشریحمیکنند .

یمهایرا
اوراقبهادارب 
دادههاایموجاود،ساؤامت
باتوجهبهاینکهدرمرحلهمصاحبهباخبرگانوجماعآوریساایر 
مصاحبهبراسایمدلپارادایمیفوقالذکرتدویپشدهباود،مصااحبهشاوندگاننظاراتخاوددر
بهطور خاص،براساایشاشبعادفاوقالاذکرمادلارائاهکارده
مورداجزایتشکیلدهندهمدل ،

بودند،باایپوجودباتحلیلهاورفتوبرگشتهاییکهصورتگرفت،تعدیالتیدرپاساخهاای
اولیهایپافرادانجا نشد .
لذا،مدلنهاییبرایتبییپپدیدهافزایشظرفیتقباولیبیماههاایاتکااییباااساتدادهازاوراق
بهاداربیمهایبراساایروشنظریاهبرخاساتهازدادههااوروشمصااحبههاایاکتشاافیکیدایباه
یشود .
صورتفیلارائهم 

نتیجهگیری
اهداف اساسی تحقیق

درایپپژوهشسعیمیشودتامدلسیاساتگاذاریافازایشظرفیاتقباولیبیماهاتکااییباا
استدادهازاوراقحوادثفاجعهآمیزدرصنعتبیمهطراحیوارائهگردد.بنابرایپمهمتاریپهادف
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ایپپژوهشویابهعبارتیهادفاساسایآنتادویپوارائاهچاارچوبسیاساتگاذاریافازایش
ظرفیتقبولیبیمهاتکاییبااستدادهازاوراقبهااداربیماهایدرایارانبااتاکیادباراوراقحاوادث
فاجعهآمیزاست.ازایپروهدفاصلیواهداففرعیایپپژوهشعبارتنداز :

الی-هدفاصلی
طراحیوارائه چارچوبسیاستگذاریافزایشظرفیتقبولیبیمهاتکاییبااساتدادهازاوراق
یمهایدرایران 
بهادارب 
یشاوند.لاذابارایدساتیابیباههادف
اهداففرعیبرایرسیدنبههدفاصلیبکارگرفتاهما 
شدهاند :
اصلیفوق،مجموعهاهداففرعیزیرتدویپ 
ب-اهداففرعی
شناساییوتعییپابعادچارچوبسیاستگذاریافزایشظرفیتقبولیبیمهاتکاییبااساتدادهاز
یمهای .
اوراقبهادارب 
شناساییعللودمیلوضرورتهایافزایشظرفیتقباولیبیماهاتکااییباااساتدادهازاوراق
یمهای 
بهادارب 
شناساییواولویتبندیعواملمؤ ربرافزایشظرفیتقبولیبیمهاتکااییباااساتدادهازاوراق
یمهای.
بهادارب 
شناساییعواملزمینهای شاملزمینههایمالی،حقوقیوقانونی،فقهی،اجتماعیو)...مؤ ربار
یمهای.
افزایشظرفیتقبولیبیمهاتکاییبااستدادهازاوراقبهادارب 
یمهای.
شناساییراهبردهایافزایشظرفیتقبولیبیمهاتکاییبااستدادهازاوراقبهادارب 
شناسایینتایجوپیامدهایایجادچارچوبسیاستگذاریافزایشظرفیتقبولیبیمهاتکاییبا
یمهای .
استدادهازاوراقبهادارب 

یافتههای اصلی تحقیق

درمرحلهاولپژوهشبهمنظورساختمادل،اجازایمادلمدهاومیباراساایتحقیا کیدای
بدستآمدهاستکهششهدفتحقی ازقبیلشرایطعلی،شرایطزمینهای،شرایطمداخلهگار،
پدیدهاصلیوابعادآن،اقداماتوپیامدهایسیاستگذاریافزایشظرفیتقبولیبیمهاتکااییباا
راشاملمیشود .

یمهای
استدادهازاوراقبهادارب 
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پیشنهادهای تحقیق

باتوجهبهآنکهمدلپیشنهادیدرایپتحقی دربردارندهسطوحتحلیلم تلدیباودهاسات،از
ایپروبراسایهاریازازفیندعاانایاپمادلشااملسیاساتگذاران،متولیاانودساتانادرکاران
اجراییومدیرانسعیگردیدهاستپیشانهادهایکااربردیمش صایبراساایتحلیالیافتاههاای
حاصلازایپپژوهشدرقال مصاحبههایاکتشافیکیدیباخبرگانپیشنهادگارددکاهدراداماه
یپردازیم :
بهطورجداگانهم 
شرحبههریز 
الف -پیشنهادهای کاربردی و اجرایی به سیاستگذاران

تهیهیزطرحجامعونقشهراهبرایعملیاتیشدنسیاساتگاذاریافازایشظرفیاتقباولیبیمهاتکاییبااستدادهازاوراقبهادار 
نیازبهوجودپشتیبانیهایسیاسیاقتصادیمالیواجتماعیماوردنیاازبارایتحقا افازایشظرفیتقبولیبیمهاتکاییبااستدادهازاوراقبهادار 
تحق پشتیبانیهایفنیوفناوریموردنیازبرایتحق افزایشظرفیتقبولیبیمهاتکااییباااستدادهازاوراقبهادار 
آنهادرساازمانهاای
توسعهفناوریهایجدیدواستانداردهایبیپالمللیوالزا بکارگیری یمهای 
ب 
حلمسائلقانونی،وضاعقاانونوکااهشتاأیرتغییاروتحاومتسیاسایکشاوربارتحقا افزایشظرفیتقبولیبیمهاتکاییبااستدادهازاوراقبهادار 
توسعهزیرساختهای مز جهاتافازایشظرفیاتقباولیبیماهاتکااییباااساتدادهازاوراقبهادار 

ب -پیشنهادهای کاربردی و اجرایی به متولیان و دست اندرکاران

تبییپاهداف،اصولوارزشهای حاکمبرموضاوعافازایشظرفیاتقباولیبیماهاتکااییباااستدادهازاوراقبهادار 
تعییپشدافوظاییونقشهایهریزازب شهایبیمهوبوریپدیادهافازایشظرفیاتقبولیبیمهاتکاییبااستدادهازاوراقبهادار 
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تعییپشاخرهاومعیارهایسنجشموقعیتوموفقیتموضوعافزایشظرفیاتقباولیبیماهاتکاییبااستدادهازاوراقبهادار 
تهیهیزبرنامهوالگویتجاریبرایموضوعافزایشظرفیتقبولیبیمهاتکااییباااساتدادهازاوراقبهادار 
ایجادتقسیمکارمناس وت صیرمنابعمالیکافیبیپتما ساازمانهاایفینداعباهمنظاوریرسیستمهای موردنیازتوسطهاریازازآنهااباادرنظارگارفتپاصاولواساتانداردهای

توسعهز
مشترکتعییپشدهتوسطمتولیانموضوعافزایشظرفیتقبولیبیماهاتکااییباااساتدادهازاوراق
بهادار 
شناساییقوانیپومقرراتموردنیازبهمنظوریکدارچهسازی،هماهنگسازیوسادهساازیشرایط،روندها،جریانهایاطالعاتیومدارکدرموضوعافزایشظرفیتقبولیبیماهاتکااییباا
استدادهازاوراقبهادار 

پیشنهادهای کاربردی و اجرایی به مدیران

تبییپاهدافروشپبرایسازمانهاجهتافزایشظرفیاتقباولیبیماهاتکااییباااساتدادهازاوراقبهادار 
درنظرگرفتپبودجهمالیتوسطسازمانهابرایتحق افزایشظرفیتقبولیبیمهاتکااییباااستدادهازاوراقبهادار 
 ایجادساختارسازمانیانعطافپذیروغیرسلسلهمراتبیموردنیازبرایتحق پدیادهافازایشظرفیتقبولیبیمهاتکاییبااستدادهازاوراقبهادار
 تقویتروحیهکارتیمیوحمایاتمادیریتعاالیساازمانازافازایشظرفیاتقباولیبیماهاتکاییبااستدادهازاوراقبهادار
افزایشروحیهاعتمادوتعهدسازمانیومدیریتیدرخصوصتحقا پدیادهافازایشظرفیاتقبولیبیمهاتکاییبااستدادهازاوراقبهادار 
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